
 

PRESSEMELDING 

Få mer for mindre denne sommeren med årets Olympus 

sommerkampanje: Vi kjører cashback på utvalgte OM-D-kameraer og 

M.Zuiko-objektiver! 

 

Oslo, 1. mai 2018 – I dag starter vår store sommerkampanje på utvalgte 

OM-D-kameraer og M.Zuiko-objektiver: Kjøp av utvalgte produktene mellom 

1.mai til og med 31.juli 2018 gir cashback på inntil 2000 kr pr. produkt. Med i 

kampanjen er Olympus' beste utvalg av lette, kompakte OM-D-

kameraer og høykvalitets M.Zuiko-objektiver.  

Kampanjen gjelder fra 1.mai 2018 til 31.juli 2018 hos norske forhandlere og 

på Olympus nettbutikk. Cashbackbeløpene varierer fra produkt til produkt, 

og privatkunder står helt fritt til å kombinere og registrere inn flere beløp så 

lenge det er unike serienummer. Registrering for tilbakebetaling av cashback 

må gjøres innen 31.august 2018 ved at kunden registrerer sin informasjon 

og kopi av kvittering på: http://bonus.olympus.no. Vilkår og betingelser 

gjelder, for mer informasjon se nettsiden.  

Kampanjen gjelder for følgende produkter: 

OM-D-kamerahusene E-M5 Mark II, E-M10 Mark III og E-M10 Mark II 

(gjelder alle kamerahus og ferdige kit) samt objektivene M.Zuiko ED 17mm 

F1.2 PRO, ED 25mm F1.2 PRO, ED 45mm F1.2 PRO, 25mm F1.8, ED 

60mm F2.8 Macro, ED 9-18mm F4.0-5.6 og ED 75-300mm F4.8-6.7 II. 

 

Alle som ønsker å bytte til et lett, kompakt kamerasystem eller oppgradere 

fotoutstyret sitt denne sommeren se nærmere på dette tilbudet: Olympus' 

sommerkampanje inkluderer også  M.Zuiko F1.2 PRO-serien med  

objektiver. Disse objektivene gir en fantastisk bokeh, samt enestående 

oppløsning med en lynskarp og rask AF, og har en objektivkonstruksjon som 

er støvbeskyttet, frostbestandig og sprutsikker.  

Kampanjeprodukter:   

OM-D E-M5 Mark II (2000 kr i cashback):  

Som alle modeller i det anerkjente Olympus OM-D-serien, er E-M5 Mark II 

bygget for å utmerke seg med hastighet, presisjon og høy bildekvalitet. Dette 

kameraet er for kresne, kreative entusiaster, og inneholder det berømte 

Olympus 5-akset VCM bildestabiliseringssystemet (IS) for å kompensere for 

all mulig uskarphet, noe som gjør den ideell til å fange opp skarpe bilder, og 

til å filme i svakt lys uten behov for stativ. 

OM-D E-M10 Mark III (750 kr i cashback):  

 

 
OLYMPUS SOMMERKAMPANJE 

 

> Tilbudet gjelder for kjøp mellom 1. 

mai og 31. juli 2018 

> Kampanjeprodukter 

OM-D kamera (gjelder både 

kamerahus og kit )  

OM-D E-M5 Mark II 

OM-D E-M10 Mark III 

OM-D E-M10 Mark II 

 

M.Zuiko-objektiver (gjelder kun 

enkeltprodukter) 

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 

PRO 

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 

PRO 

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 

PRO 

M.Zuiko Digital 25mm F1.8 

M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 

Macro 

M.Zuiko Digital ED 9-18mm 

F4.0-5.6 

M.Zuiko Digital ED 75-300mm 

F4.8-6.7 II 

> Cashback må registreres innen 

31.august 2018 på følgende 

nettside:  http://bonus.olympus.no   

 

> Vilkår og betingelser gjelder, se 

nettside for mer informasjon  

 

http://bonus.olympus.no/


 

OM-D E-M10 Mark lll er utformet for å oppmuntre både nybegynnere og 

entusiaster til å oppdage gleden ved fotografering. Dette er et kamera som 

hjelper uerfarne fotografer til å få proffe bilder og videoer. 

OM-D E-M10 Mark II (750 kr i cashback):  

Med et kamerahus som kun veier 390 gram, er dette elegante kameraet en 

lettvekter på vektskalaen. Kameraet har ergonomisk design så det skal ligge 

godt i hånden, en imponerende byggekvalitet i metall og blir den perfekte 

følgesvennen å ta med på sommerferien i år.  

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO* (1750 kr i cashback):  

Olympus' beste valg for å ta slående fullportrettsbilder. Den ultravide 

blenderåpningen gir fotografer fleksibiliteten til å tilføre portretter mer dybde 

og mykhet med «fjær-bokeh» i bakgrunnen. Den nærmeste 

fokuseringsavstanden på bare 20 cm gir mulighet for tett-på-nærbilder. 

Tilsvarende *35mm: 34 mm. 

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO* (1750 kr i cashback):  

Dette PRO-standardobjektivet er ideelt for mange typer fotografering og 

leverer det ultimate innen oppløsning og hastighet. Den særegne 

objektivkonstruksjonen gir deg en slående bildekvalitet med skarphet fra 

kant til kant. Den fjerner praktisk talt alle avvik og fiolette ytterkanter slik at 

du bekymringsløst kan ta bilder med største blender. Takket være det 

kompakte fokuseringssystemet har du svært presis AF, noe som også er 

ideelt for å oppnå nydelig bokeh med nesten runde effekter i naturlige farger, 

selv om natten.  

Tilsvarende *35mm: 50 mm. 

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO* (1750 kr i cashback):  

Dette blir kjapt det foretrukne objektivet hos profesjonelle når det kommer til 

iøynefallende portretter. Takket være den ultravide blenderåpningen på F1.2 

med en fantastisk bokeh, og en nærgrense på 50 cm blir dette objektivet et 

must å ha i kamerabagen.  

Tilsvarende *35mm: 90 mm. 

M.Zuiko Digital 25mm F1.8* (500 kr i cashback):  

Med en 25mm brennvidde og 47° synsvinkel, er dette standardobjektivet 

ideelt for portretter og fotografering i svake lysforhold. Det tilbyr vakker 

bokeh ved åpne blenderåpninger og imponerende 

nærfokuseringsfunksjoner. Samtidig gir dette objektivet bilder med en 

brennvidde som føles naturlig for det menneskelige øye, noe som gjør det til 

et viktig tillegg til utstyret ditt. 

Tilsvarende *35mm: 50 mm. 



 

M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro* (750 kr i cashback):  

Dette makroobjektivet utmerker seg i bildekvalitet, allsidighet og robusthet. 

Den lar deg ta bilder i nærheten av (1:1) naturlig størrelse med knivskarpe 

detaljer og sirkulær bokeh. Makroobjektivet har en støvbeskyttet og 

sprutsikker konstruksjon og et spesielt belegg for objektivelementene, slik at 

det gir deg pålitelige resultater selv under sommerregn. 

Tilsvarende *35mm: 120 mm. 

M.Zuiko Digital ED 9-18mm F4.0-5.6* (1000 kr i cashback):  

Dette ultravidvinkel objektivet støtter OM-D-kameraets raske kontrast-AF, gir 

en ny dimensjon til ambisiøse fotografer som ønsker en kompakt og lett 

oppakning, med vekt på bare 155 g, og med en lengde på bare 49,5 mm. 

Tilsvarende *35mm: 18–36 mm. 

M.Zuiko Digital ED 75-300mm F4.8-6.7 II* (1000 kr i cashback):  

Ekstrem telefotoytelse for å bringe fjerne gjenstander tett på. Dette objektivet 

inkluderer en stillegående AF- og rask fokusfunksjon, til tross for at den er 

overraskende kompakt. 

Tilsvarende *35 mm: 150–600 mm. 

Alle Olympus-kameraer og -objektiver leveres med en gratis seks måneders 

garantiutvidelse* når de er registrert via MyOlympus-plattformen på 

www.my.olympus.eu. 

 
Produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Gå til Olympus 
hjemmeside på www.olympus.no for de nyeste spesifikasjonene. 
 
*Seks måneder i tillegg til den lovbestemte garantien i landet der produktet 
ble kjøpt. 

 

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med: 

Camilla Sørheim  

Olympus Norge 

Tlf.: +47 41487371 

E-post: camilla.soerheim@olympus.no 
www.olympus.no  

 

Om Olympus 

Olympus Europa er hovedkvarteret for Europa, Midtøsten  

og Afrika (EMEA) for Olympus Corporation i Tokyo. Olympus er en av 

verdens ledende produsenter innen optisk og digital presisjonsteknologi,  

Olympus leverer nyskapende løsninger for toppmoderne medisinske  

systemer, digitale kameraer og vitenskapelige løsninger. Selskapets 

prisbelønte produkter spiller en viktig rolle for å påvise, forebygge og  

http://www.my.olympus.eu/
http://www.olympus-europa.com/
mailto:camilla.soerheim@olympus.no
file://///fileserver/Projects/YEU-2016-2506/6_OUTPUT/Approved_translation/www.olympus-europa.com


 

behandle sykdommer, drive vitenskapelig forskning og dokumentere livet 

med kunstnerisk frihet. I kundenes hender bidrar Olympus' høyteknologiske  

produkter til å gjøre menneskers liv sunnere, tryggere og mer 

tilfredsstillende. 

 

Du kan lese mer på http://www.olympus-europa.com 

 

http://www.olympus-europa.com/

